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significant ‘vall seca i encai-
xada en terrenys calcaris’, 
que en la toponímia apareix 
en el Fondo de Somella; i l’ex-
pressió aguantar els quatre de 
vuit ‘carregar o assumir tota 
la feina una persona’. Aques-

ta darrera, és locució provi-
nent del llenguatge casteller 
que va passar a l’àmbit gene-
ral en una terra tan castellera 
com és la terra en què es tro-
ba Vilanova. 

L’expressió els quatre de 
vuit pot sonar estranya: sem-
bla una errada. Però és l’ori-
ginària; avui és pràcticament 
sempre el quatre de vuit. El 
plural de quatre de vuit és qua-
tres de vuit i no s’ha de dir, 
parlant de més d’un castell, 
com fan alguns gramati-
castres, (els) quatre de vuit 
--que només fóra justificable 
emprant alhora l’expressió 
originària del singular, i tot 
i així confondria pel fet de 
coincidir-hi i grinyolaria 
perquè quatre és el nucli 
de l’expressió i és subjecte a 
variació de nombre, per més 
que històricament el nucli en 
fos, el·líptic, pilar. A l’origen, 
en efecte, es va dir en singu-
lar els tres pilars de vuit i els 
quatre pilars de nou, per dir-

Algunes particularitats del català 
de Vilanova i la Geltrú

 Punts de llengua

Sofert ciutadà. Aquesta és una carta per 
a tu. Em solidaritzo amb el teu patiment di-
ari, tu que només busques anar a treballar 
o estudiar, o atendre les teves obligacions 
personals, et trobes, que per molt que t’es-
pavilis sempre faràs tard degut a la manca 
d’altres responsabilitats. Tu, ets respon-
sable, tot i així veus com no pots complir 
amb els teus objectius. Transport deficitari, 
col·lapses socials, apagades generals, cues 
insofribles als tràmits d’obligatorietat. Tot 
i així, no et queixes i continues endavant... 
T’acontentes si aquell dia arribes una mica 
menys tard. Mai et queixes, aguantes i tires 
endavant, i a la mínima oportunitat, vas i 
col·labores, i et fiques en un voluntariat, 
dones sang, apadrines...

I segueixes endavant, fent el teu camí 
de formiga, gaudint amb les alegries que 
sovint es produeixen, i patint les angoixes 
que les mancances en les infraestructures 
de les nostres terres, provoquen als seus 
habitants... I encara et sobren ànims, per 
córrer de voluntari a sufocar un incendi 
proper o llunyà, o treure xapapote, o repo-
blar boscos, tot el que calgui per salvar el 
nostre hàbitat...

I entretant, els nostres representants 
quan hi ha una crisi, no saben si toquen 
quarts o hores... I només encerten els trets 
que serveixen per barallar. Una bona pallissa 

oral i peti qui peti, que nosaltres a manar. 
I si peta el sofert ciutadà, sigui català o de 
Bangladesh, doncs mira, ja s’ho farà.

Diuen que la millor defensa és l’atac, 
i ben bé que veiem com és veritat. Molts 
dels que ens representen, quan fiquen la 
pota, en comptes de dimitir ho arreglen 
amb cruels paraules, setges a la bona vo-
luntat, faltant a la justícia i a la veritat. 

Ara, perquè els catalans ens queixem 
de com anem de tirats degut a la manca 
d’inversions, els que tenen la paella pel 
mànec diuen que som insolidaris, quei-
xosos, i egoistes, i els que volen tenir el 
mànec de la paella, fan igual. 

I el sofert ciutadà, ànima que només 
vol viure en harmonia i felicitat, i que 
ni de lluny aspira a governar res que no 
sigui la seva llar, s’ho escolta amb orelles 
que es posen vermelles i s’ho mira amb 
ulls que s’obren com a plats, mentre el 
llavi superior se li aixeca en una ganyota 
de resignada hilaritat.

I en agafar el tren que amb tota pro-
babilitat s’aturarà en el primer túnel 
fosc fins que no vingui la fada del seny 
a trastocar-ho tot, la seva riallada muda 
però salvatge inundarà la seva ànima i 
s’escamparà aquí i allà.

Sofert ciutadà. Només això ens queda. 
Riure per no plorar.

Sofert ciutadà

 El mirall
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s’hi posteriorment (al segle 
XIX i encara al segle XX) els 
tres de vuit, etc., volent dir el 
tres de vuit, etc. Alguns cas-
tellers grans encara ho diuen 
avui en dia.

També hi són ben vius, per 
bé que siguin compartits per 
altres zones, xalar ‘passar-
s’ho bé, adelitar-se’, fadrí ‘sol-
ter’, fesols (per mongetes), bo 
i ‘quasi’ (Són bo i les cinc, Hi 
érem bo i tots; sense tancar, 
bo i, la frase –segons que ve-
iem--, com ho poden fer qua-
si o gairebé), tomaca (femení, 
per tomàquet), mangrana (per 
magrana), calagror (per cora-
gror o coragre), forniga (per 
formiga), fanigola (per fari-
gola) i falziot (per falciot).

Ultra això, també subrat-
llem l’expressió no gaire, no! 
‘Déu li’n dó!’ (abreujable en 
no gaire!), i la forma essèr del 
verb ésser (essèr segons l’or-
tografia de Coromines; esser 
segons la de Moll), que ha re-
culat molt en favor de ser (en-
cara que nosaltres l’hi hem 
sentit a dir a Vilanova, aquest 
mateix 2007, a una persona 
jove) però que és ben popular 
i no gens encarcarada ni ar-
tificiosa com ho és ésser per 
aquestes contrades. També 
cagarines, única forma adme-
sa pel diccionari de l’Institut 
de 1995, que a Vilanova sem-
bla que es deia així —amb 
erra fluixa— i no pas cagarri-
nes. En pastisseria, també hi 
ha el currotaco, mot registrat 
pel diccionari d’Enciclopèdia 
amb la definició de ‘pasta 
seca semblant al carquinyoli, 
típica de Vilanova i la Geltrú’; 
les llunes, que pren el nom del 
tòpic del llunatisme vilano-
ví; i els borregos (de Vilanova), 
mena de melindro.

Tocant al verb esganguelar 
‘donar, deformar, la roba o 
un teixit, etc., fent-ne perdre 
l’elasticitat’, és un verb sin-
gularíssim de la ciutat; tot 
i que no n’és exclusiu, per 
tal com es diu així mateix a 
la zona costanera que va de 
Tarragona a Vilanova i Sitges. 
I sabem que es diu també a 
Barcelona. A l’article de Vi-
nyals i Cuatrecasas apareix 
sota la forma esgangalar, i ens 
demanem com l’escriuríem 
millor. Al Corpus Textual 
Informatitzat de la Llengua 
Catalana hi surt l’adjectiu 
eivissenc esganguelat —que 
creiem que s’hi relaciona—, 
amb la mateixa ortografia 
que registra Coromines (-
guel-). 

A la revista 08800 núme-
ro 35, de setembre del 2000, 
que edita l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, hi ha una 
troballa, un tresor: és un arti-
cle molt recomanat per a tot 
vilanoví sobre el parlar de la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
Les autores (Queti Vinyals i 
Blanca Cuatrecasas) repas-
sen els diferents aspectes 
dialectològics del nostre ca-
talà —fonètica, morfologia, 
sintaxi i lèxic—, però és en 
aquest darrer —el lèxic— en 
què s’aturen més estona (hi 
recullen desenes de paraules 
i expressions més o menys 
autòctones).

No reproduirem la infor-
mació que es dóna a l’article 
de la revista. El parlar vila-
noví de 08800 creiem que és 
d’accés fàcil. Ens limitarem 
a completar-ne una mica la 
part del lèxic.

Hi afegim que també són 
d’aquí o hi tenen vitalitat la 
locució fer ametlla (una cosa 
a algú)  ‘sentir-ne mal presa-
gi; recelar-ne’; el mot xeixa 
‘mam, beguda alcohòlica’ 
(anar a fer una xeixa ‘anar a 
fer un trago’); el mot palangre 
en el sentit de ‘merder, bati-
bull, embolic’; el mot fondo 

Mots com xalar, tomaca o 
mangrana són ben vius al         
lèxic vilanoví

ISaBel laSo

 La psicologia del dia a dia
rIcard arranz I roIg.  Psicòleg - Psicoanalista

Sobre les vacances d’estiu (3)
Vull fer un últim apunt sobre aquest 

tema. És referent a la combinació entre 
treball i vacances. De vegades podem 
sentir que les vacances són per descansar. 
Bé, en principi es així, i cal planificar-les en 
aquesta orientació, però això no té perquè 
implicar necessàriament l’obligació de 
no fer res que pugui implicar activitat. 
M’explico, el principal és la funció de la 
desconnexió, però es pot desconnectar 
llegint el que es té acumulat, per exemple. 
Fins i tot, per què no, arrodonir alguna 
cosa de la feina. Dic això en referència 
a aquell al que li agrada la feina que fa. 
Es tracta d’una combinació. Remarco la 
paraula combinació, perquè no es qüestió 

de refugiar-se novament en la feina en el 
període de vacances, però tampoc es tracta 
d’obligar-se a no fer res que tingui a veure 
amb la feina. Hi ha posicions i maneres de 
ser respecte a això. Si podem compartir 
amb els altres, tota opció es vàlida.

El mateix passa amb el temps dedicat 
al període vacacional. Hi ha qui l’escurça 
per fer més talls durant l’any, per Nadal o 
Setmana Santa per exemple, o per agafar 
més ponts. Hi ha qui prefereix acumular-
ho tot a l’estiu. Cada un té les seves 
preferències i maneres de ser. Si podem 
tallar, desconnectar, i compartir amb els 
altres en un ambient agradable, seran unes 
bones vacances.


